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Llegeix el text. A continuació encercla la resposta correcta a cada una de les dotze 
qüestions següents.  
 
 
1. La funció principal del text és criticar... 

a) la poca varietat d’insults de la 
llengua catalana. 

b) el poc ús que es fa de la majoria 
d’insults catalans. 

c) la gent que insulta massa. 
d) els caps rapats que van dir pagès a 

un pagès. 
 
2. Es tracta d’un text... 

a) descriptiu 
b) narratiu 
c) instructiu 
d) argumentatiu 

 
3. Aquest tipus de textos es poden trobar... 

a) als llibres de text 
b) als llibres de vocabulari 
c) als diccionaris 
d) als diaris 

 
4. El to que utilitza l’autor és 

a) irònic 
b) crític 
c) seriós 
d) culte 

 
5. Què fan les persones políticament 
correctes? 

a) voten partits polítics moderats 
b) voten sempre els millors candidats 

disponibles 
c) mai no insulten ningú per no tenir 

problemes 
d) utilitzen les expressions més 

neutres i eufemístiques 
 
6. Quina és la capital de la Garrotxa? 

a) Girona 
b) Olot 
c) Mataró 
d) Tortosa 

 

7. Què caracteritza la comarca de la Garrotxa? 
a) les seves platges cristal·lines 
b) les seves pistes d’esquí 
c) els seus volcans 
d) el seu vi negre 
 

8. Què seria un insult bumerang? 
a) començat per la lletra B 
b) que vol fer mal a molta gent 
c) molt agressiu 
d) que recau sobre l’emissor 
 

9. Què és el que no agrada a l’autor d’insults 
com caracandau? 

a) que no se sap exactament què 
volen dir 

b) que el diuen els joves radicals 
c) que només són paraules compostes 
d) que són massa moderns. 

 
10. Quin insult proposa l’autor per als que fan 
zàping contínuament? 

a) bagasser 
b) tastaolletes 
c) zapinguero 
d) cap 

 
11. Segons l’opinió de l’autor, la llengua 
catalana... 

a) s’ha de mantenir tal com estava al 
passat 

b) canvia constantment i no es pot 
controlar 

c) ha de mantenir el màxim de 
matisos possible 

d) està a punt de desaparèixer 
 
12. Els insults pertanyen als registres 

a) col·loquial i vulgar 
b) periodístic i polític 
c) futbolístics 
d) formals 
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13. Escriu DOS insults presents al text que siguin: 
 
paraules derivades  

paraules compostes  

SN  

adjectius  

castellanismes  

frases fetes  

 
14. Defineix tan bé com puguis aquestes paraules del text 
 

- FOTESA: 

- NOSTÀLGIC: 

- RESTRICCIÓ: 

- TXUNGO: 

 

15. Quins insults de la tercera columna proposa l’autor per caracteritzar cada una d’aquestes 

persones? Posa la lletra a la segona columna seguint l’exemple: 

persona amb poca intel·ligència  A- borinot o brètol 

Persona de mala vida  B- fatxenda o pet bufat 

persona que vol aparentar més del que és   C- gamarús, tanoca o capsigrany 

persona que sempre troba pegues a totes les coses  D- manefla o xafarder 

persona que destrueix sense altra finalitat que el plaer de 

fer-ho 

A E- cràpula 

persona aturada amb poca iniciativa  F- rufià o facinerós 

persona que embruta molt  G- llepa o llagoter 

persona poc hàbil  H- pepa 

persona a qui agrada sembrar discòrdia  I- matusser o barrut 

persona amb males intencions  J- manta, desmenjat o carcamal 

persona amb poques ganes de treballar  K- potiner o sapastre 

persona vestida d’una forma cridanera  L- torracollons 

persona que afalaga excessivament el seus caps  M- sòmines o estaquirot 

 


